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Dzięki mocy 298 kW/406 KM BISON to

Kabina operatora służy jako wygodne stanowi-

Frez POWER zapewnia głębokie, drobno-

Zaprojektowany, aby sprostać ewoluującym i

Gdy uderza w górę śniegu, BISON gwarantuje

filozofia firmy PRINOTH, która jest nie tylko

prawdziwa

Dzięki

sko pracy, oferuje przestrzeń i doskonałą wido-

ziarniste

Oferuje

kreatywnym wymaganiom branży snowpar-

imponujące wrażenie dzięki wyjątkowej sile

synonimem

i

niskiemu zużyciu paliwa oraz redukcji emisji

czność na wszystko, co niezbędne. Ujedno-

doskonały ślad nawet na zakrętach dzięki

ków. BISON X jest niepokonanym numerem

przepychania, doskonałej zwrotności, nieogra-

zrównoważonej ochrony środowiska, ale także

tlenków azotu i cząsteczek stałych aż o 90%

licony panel sterowania PRINOTH z wielofun-

nowo opracowanej tylnej ramie z ulepszoną

jeden w budowie snowparków - łączy elemen-

niczonemu polu widzenia i wyjątkowemu

pojazdów o doskonałej wydajności i długiej

innowacyjna technologia silnika BISON spełnia

kcyjnym joystickiem i cyfrowym, kolorowym

kinematyką. Zoptymalizowane zęby freza

ty snowboardu i freestyle z innowacyjnymi

komfortowi. Wersja PARK BISON X to niepoko-

żywotności. Osiągaj więcej za mniej.

najostrzejsze, aktualne normy emisji spalin:

wyświetlaczem o przekątnej 8,4" sprawia, że

gwarantują niespotykaną jakość stoku i

funkcjami, stylizując każdy park z absolutną

nanym mistrz w budowie snowparków i tras

„Stage IV / Tier 4 final”.

nocna zmiana jest niezwykłą przyjemnością.

długotrwałe rezultaty.

perfekcją. Wyjątkowa wydajność, niezakłócona

narciarskich. To także doskonałe narzędzie do

Innowacyjna izolacja akustyczna, a także opty-

widoczność i wyjątkowo wygodna kabina

przygotowywania i utrzymywania tras biego-

malizacja silnika pod kątem emisji hałasu

operatora są częścią całego pakietu.

wych i tras dla skuterów śnieżnych.

CLEAN

MOTION

to

niskiego

najnowocześniejsza
zużycia

energii

bomba

energetyczna.

pozwala wsłuchiwać się wyłącznie w dźwięk
kruszonego śniegu.

ratrakowanie

śniegu.

BISON – CLEAN MOTION

AD BLUE
Die Einspritzflüssigkeit AdBlue wird
ins Abgas gespritzt, wodurch im SCRSystem eine chemische Reaktion das
schädliche Stickoxid zu unschädlichem
Stickstoff und Wasserdampf aufspaltet.
Der Ausstoß von Stickoxiden wird damit
um etwa 50 % reduziert.

MÓZG I ZWINNOŚĆ
Dzięki mocy silnika 298 kW/406 KM,
BISON jest prawdziwą bombą energetyczną, pomimo tejże ogromnej
mocy oferuje niższe zużycie paliwa i
mniejszą emisję. Wyjątkowo wydajna
transmisja mocy zapewnia wysoki
moment obrotowy, a tym samym
większą wydajność przepychania przy
niskiej prędkości obrotowej silnika.

+
+

+

STAGE IV/TIER 4 FINAL
MOTOR
Mercedes 6-Zylinder Motor. Kraftvoll und
durchzugsstark Die neue Euromot IIIB
SCR-Technologie sorgt für eine erhebliche Abgasreduktion durch optimierte
Verbrennung am Dieselmotor bei gleichzeitiger Reduktion des Treibstoffverbrauchs.

Połączenie systemu SCR, recyrkulacji
spalin i filtra cząstek stałych generuje o
90% mniej tlenku azotu i cząstek
stałych niż jego poprzednik. BISON
spełnia najwyższy standard emisji
spalin „Stage IV / Tier 4 final”.

CLEAN MOTION
WIĘCEJ ZA MNIEJ
CLEAN

MOTION

ODPOWEDZIALNOŚC

ZRÓWNOWAŻONE MYŚLENIE

MOC I WYSOKI MOMENT OBROTOWY

PRINOTH dba o ekologiczne przygotowanie

Gdy uderza w górę śniegu, BISON gwarantuje

Dzięki zwiększonemu momentowi obrotowe-

filozofia firmy PRINOTH, która jest nie tylko

stoków. Dba o to, aby emisje spalin były niskie,

imponujące wrażenie dzięki wyjątkowej sile

mu wynoszącemu 1726 Nm i szeregowi wydaj-

synonimem niskiego zużycia energii i zrówno-

a zasoby rozsądnie wykorzystywane. Jedno-

przepychania, doskonałej zwrotności, nieogra-

nych,

ważonej

ale

także

kompleksowych

rozwiązań,

cześnie zapewnienia wysoką wydajność i długą

niczonemu polu widzenia i wyjątkowemu

oferuje zupełnie nowe możliwości optymali-

żywotność.

Nasze

są

komfortowi. Jego silny, wysokoprężny silnik o

zacji procedur roboczych. Dzięki nowemu

żywotności. Zrównoważone wykorzystywanie

codziennie,

wszędzie

trzeba

mocy 298 kW/406 KM zapewnia niezbędny

układowi napędowemu, silnik wysokoprężny

zasobów naturalnych jest jednym z głównych

połączyć wyjątkową technologię z wysokim

start. Jednocześnie w pełni elektroniczny

może być używany w niższym zakresie

podmiotów badań PRINOTH podczas opraco-

stopniem odpowiedzialności za środowisko.

system

gwarantuje

prędkości bez zmniejszania prędkości robo-

niższe zużycie paliwa i obniżone koszty

czych przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia

konserwacji.

paliwa.
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BISON – ERGONOMIA I WYGODA

UJEDNOLICONY PANEL
STEROWANIA

DOBRE SAMOPOCZUCIE
Otwierane
okna
boczne
oraz
szyberdach zapewniają wentylację
powietrza w kabinie.

Ujednolicony panel sterowania PRINOTH
został wdrożony w całej linii produktów,
dzięki czemu zapewnia większą wydajność i optymalny przepływ pracy. Krzywa
nauki jest zatem zoptymalizowana pod
kątem zmiany operatora z jednego
modelu pojazdu na inny.

MIEJSCE NA NOGI

DOPASOWANY KOMFORT

Nigdy więcej zimnych stóp. System ogrze-

Fotel operatora RECAROTM jest wyposa-

wania miejsca na nogi w BISON zapewnia
przyjemny klimat nawet w ekstremalnych
temperaturach zewnętrznych, co gwarantuje wysoki komfort pracy.

żony w funkcje zapewniające komfort,
takie jak: boczne wsporniki, pneumatyczne zawieszenie i ergonomiczna
regulacja w wielu pozycjach. Dobra
pozycja fotela zmniejsza obciążenie
ciała podczas długich nocnych zmian.

KOMFORTOWA KABINA

8

7

6

5

KONFIGURACJA FOTELA

DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA

INNOWACYJNA DIAGNOSTYKA

ERGONOMICZNE ELEMENTY STEROWANIA

Wyjątkowo przestrzenna kabina w BISON

Centralne usytuowanie fotela w BISON

Kabina posiada zintegrowany szyberdach i

Operator jest powiadamiany o komunikatach

Kolorowy
wyświetlacz o przekątnej 8,4 cala
E

oferuje panoramiczny widok. Zoptymalizo-

zapewnia niczym nieograniczoną wido-

regulowane boczne szyby po obu stronach dla

błędów za pomocą dźwiękowych sygnałów

zapewnia

wana izolacja akustyczna, cichy silnik i wysoce

czność i optymalny komfort jazdy. W

optymalnego dopływu świeżego powietrza.

alarmowych i może łatwo znaleźć szczegóły

wymaganych informacji. Podstawowymi funkcja-

wydajne oświetlenie zewnętrzne zapewniają

konfiguracji PARK, siedzenie, które można

Standardowe ogrzewanie kabiny i podgrze-

awarii w rejestrze błędów. Charakterystyka

mi pojazdu można sterować jedną ręką za pomocą

operatorowi niezrównany komfort. Intuicyjna

przesunąć w bok, pozwala operatorowi

wanie szyb zapewnia komfortowe warunki i

pedału gazu, czasy interwałów, krzywe chara-

elektrycznego

obsługa wszystkich elementów sterujących

łatwo przełączać się z pozycji środkowej na

niczym niezakłóconą widoczność.

kterystyki sterowania i inne właściwości mogą

pojazdu
można obsługiwać za pomocą przycisków
C

oraz ergonomiczne ustawienie podłokietnika i

lewą, co zapewnia dobrą widoczność w

być przechowywane indywidualnie dla maksy-

bezpośredniego

każdej sytuacji.

malnie 6 operatorów i dostępne w dowolnym

wybierania umożliwia nawigację po informacjach

sprawiają,

przyjemnością.
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się

momencie.
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KOMFORT PIERWSZEJ KLASY
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BISON – 4.5 TONS OF WINCH PULLING FORCE

HYDRAULICZNY SYSTEM
NAWIJANIA
Opcjonalny, zoptymalizowany system nawijania obsługuje procedurę wciągania liny
windy aż do punktu kotwienia.

KAMERA TYLNA

HYDRAULICZNY SYSTEM
NAWIJANIA

+

AUTOMATYCZNA winda standardowo
wyposażona jest w podgrzewaną
kamerę tylną, aby zapewnić kierowcy
niezbędny podgląd obszaru za
pojazdem. Obraz z kamery jest
automatycznie
ukazuje
się
na
wyświetlaczu podczas cofania. Może
także zostać włączony na żądanie, jeśli
jest to konieczne.

Precyzyjne działanie systemu automatycznego nawijania przedłuża
żywotność liny windy. Lina może
zostać szybko i łatwo rozwinięta i
nawinięta na bęben.

AUTOMATYCZNA WINDA
OPTYMALNA OBSŁUGA MASZYNY
WINDOWEJ

POPRAWA OGÓLNEJ WYDAJNOŚCI

KONCENTRACJA UWAGI NA OBSZARZE
ROBOCZYM

Automatyczna winda jest idealnie dopasowa-

Przy maksymalnej sile uciągu do 44.1 kN/4.5 t,

Tryb

na do pojazdu. Centralnie usytuowany punkt

winda może być obsługiwana w trybie

regulację prędkości roboczej za pomocą

obrotu windy zapewnia neutralne zachowanie

ręcznym lub automatycznym. Tryb automa-

potencjometru na joysticku. We wszystkich

pojazdu podczas jazdy. Nawet przy napręże-

tyczny działa z maksymalną siłą uciągu,

sytuacjac

niach bocznych nad lusterkami zewnętrznymi

podczas gdy tryb eco wykorzystuje ograni-

automatyczny, włączając przycisk na joysticku.

BISON zachowuje stabilność boczną, co

czoną siłę uciągu do 34.3 kN/3.5 t osiągając

Tryb automatyczny pozwala kierowcy skupić

pozwala na różne możliwości przygotowania

wyższą prędkość ratrakowania przy zmniej-

całą uwagę na przygotowaniu stoku.

stromych zboczy i trudnego terenu.

szonym zużyciu paliwa.

ręczny

umożliwia

kierowcy

łatwą

kierowca może pominąć tryb

AUTOMATYCZNA WINDA - SZCZEGÓŁY
» Siła uciągu 4.5 t
» Automatyczna kontrola siły uciągu z
WINCONTROL
» Wybór pomiędzy trybem
automatycznym, ręcznym i eco
» Długość liny do 1,200 m
» Średnica liny 11 mm
» Siła zrywająca 150 kN

SIŁA UCIĄGU LINY
Nawet

przy

wysokich

prędkościach

ratrakowania, siła uciągu nie musi być
wybierana ponownie. Dzięki różnym długościom liny 850 m, 1050 m oraz 1200 m można
idealnie dopasować linę do różnych długości
zboczy.

Szczególną zaletą jest dostępność

maksymalnej siły uciągu, niezależnie od
pozostałej długości liny nawiniętej na bęben.

BISON – POWER FREZ

KINEMATYKA FREZA
Ulepszona kinematyka freza sprawia, że
BISON jest wyjątkowo łatwy w
manewrowaniu i umożliwia precyzyjne
modelowanie budowli snowparków.

TYLNA RAMA

NORDIC LINER

Przeprojektowana rama mocująca
poprawia konfigurację funkcji pływania

NORDIC LINER z automatycznymi frezami płyt stanowi doskonałe wykończenie
tras biegowych i ustanawia precyzyjny i
trwały ślad. Ponieważ płyty freza mogą
być używane niezależnie, ich użycie
może się różnić w zależności od
wymagań i stanu trasy biegowej

freza, pozwalając mu nadążyć za rosnącymi wymaganiami dotyczącymi przygotowania stoku i tras biegowych.

POWER FREZ
NUMER 1 W RATRAKOWANIU STOKU
Frez POWER zapewnia głębokie, drobnoziarniste ratrakowanie śniegu. Oferuje doskonały ślad nawet na zakrętach dzięki nowo
opracowanej

tylnej

ramie

z

ulepszoną

kinematyką. Zoptymalizowane zęby freza
gwarantują niespotykaną jakość stoku i
długotrwałe rezultaty.

THE PRINOTH POWER TILLER

» Głębokie i drobnoziarniste ratrakowanie
» Wyjątkowa jakość tras dzięki innowacyjnemu wałowi freza

FOR PERFECT PISTES

OLŚNIEWAJĄCY WIDOK

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI I
KONSERWACJI

Dzięki szerokości roboczej 4,3 m i wysokiej

Frez POWER zapewnia idealne zbocza, które

Zoptymalizowana konstrukcja sprawia, że frez

prędkości BISON zapewnia wyjątkowe efekty

znacznie dłużej utrzymują swoją jakość aniżeli

POWER nie wymaga dużyc nakładów konser-

kiedykolwiek

specjalnie

wacyjnych, a ponadto jest łatwy w obsłudze i

ratrakowania.

Jego

» Trwały efekt przygotowania dzięki idealnemu frezowaniu pokrywy śnieżnej

przepychania

i

napęd

rozmieszczonym zębom frez może idealnie

sterowaniu. Może zostać zablokowany w po-

» Wytrzymałe zęby freza zapobiegają przedwczesnemu zużyciu

sprawiają, że jest to potężny pojazd, który

skompresować śnieg, ułatwia przepływ śniegu

zycji sztywnej bezpośrednio z kabiny kierowcy

gwarantuje doskonałą jakość nachylenia.

w obudowie freza, co gwarantuje równomier-

bez konieczności wysiadania operatora. Zęby

ną warstwę śniegu.

wału freza są idealnie rozmieszczone, co

» Idealna powierzchnia stoku dzięki powłoce antyadhezyjnej
» Zmniejszone nakłady konserwacyjne dzięki uproszczonej konstrukcji

niezwykłe

wysoko

możliwości

wydajny

wcześniej.

Dzięki

zmniejsza zużycie paliwa i zwiększa wytrzymałość, zapobiegając przedwczesnemu zużyciu.

BISON – PŁUG I GĄSIENICE

UNIKATOWA WYDAJNOŚĆ
PRZEPYCHANIA

POZYCJA PŁYWAJĄCA

Optymalne rolowanie śniegu w pługu
dzięki idealnemu ukształtowaniu promienia pługa redukuje wymaganą moc i
zwiększa ilość przepychanego śniegu,
co skutkuje wyjątkową wydajnością
przepychania.

pływająca, pozwalająca na 100% pracę w
pionie, ale także wzdłużnie, po nierównościach w zależności od potrzeb.

Standardową cech ą pługa jest pozycja

PŁUG I GĄSIENICE
PŁUG MASTER

PŁUG PARK

URZĄDZENIE TRANSPORTOWE
PŁUGA PARK

GĄSIENICE

Wypróbowany i przetestowany pług MASTER

Wysokowydajny pług PARK w BISON X

Noże boczne mogą zostać w łatwy sposób

Gąsienice PRINOTH gwarantują doskonałą

zapewnia dobrą wydajność przepychania i

został specjalnie opracowany do budowy

zdemontowane i przechowywane w urzą-

jazdę pod górę i perfekcyjną przyczepność.

precyzyjne krawędzie zboczy. Kąt natarcia

snowparków. Jego nowo zaprojektowane

dzeniu transportowym podczas innych prac

Gąsienice są ważne, ponieważ potencjał

zębów pługa ułatwia kruszenie lodu i śniegu,

zębami pozostawiają idealne wykończenie

pojazdu.

do

wydajności ratraka można w pełni wykorzystać

co w efekcie zwiększa wydajność podczas

nawet podczas cofania pojazdu. Dwa

wiązania i transportu szyn lub skrzyń

tylko wtedy, gdy działa idealnie. Dzięki BISON i

przygotowywania stoku.

boczne

zapewniają jeszcze większą funkcjonalność

BISON

pługa PARK

wypróbowanymi i przetestowanymi gąsienica-

noże

precyzyjnie

pomagają

kształtować

tworzyć ostre krawędzie.

operatorowi
przeszkody

i

Dodatkowe

mocowania

X

możesz

wybierać

między

mi aluminiowym, a także zoptymalizowanymi
gąsienicami stalowym.

Gąsienice stalowe
Gąsienice aluminiowe PRINOTH

Pług PARK z nożami bocznymi

BISON – PAKIET ŚWIATEŁ

PAKIET ŚWIATEŁ PREMIUM LED

ŚWIATŁO SZPERACZ

Pojazdy BISON można wyposażyć w pakiet
PREMIUM LED, który zapewnia optymalne
oświetlenie, gwarantując maksymalną
widoczność, a przez co lepszą wydajność.

Światło szperacz umożliwia ukierunkowane oświetlenie poszczególnych
punktów lub całych obszarów, ułatwiając pracę w godzinac zmierzchu i
w nocy.

PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ
Podświetlany wyświetlacz 8.4" o wysokiej
rozdzielczości. Przyjazny dla użytkownika
kontrast kolorów, który dostosowuje się do
oświetlenia w różnych sytuacjach roboczych. Zawsze podświetlona klawiatura
zapewnia wyraźny widok wszystkich
przycisków i informacji gwarantując przyjemne warunki pracy.
»

LED IT SHINE
OŚWIETLENIE PRZEDNIE

STANDARD

PREMIUM

» Światło szperacz
» Światła pozycyjne i kierunkowskazy
» Reflektory kierunkowe
» Światła długie i krótkie
» Kierunkowe reflektory na uchwytach

Halogenowe
Halogenowe
Halogenowe
Halogen
LED

Halogenowe
Halogenowe
LED
LED
LED

OŚWIETLENIE TYLNE

STANDARD

PREMIUM

» Kierunkowskazy
» Reflektory kierunkowe
» Światła pozycyjne i światła skrętu
» Kierunkowe reflektory na uchwytach

Halogenowe
Halogenowe
LED
Halogenowe

Halogenowe
LED
LED
LED

lusterek bocznych

lusterek bocznych

DOSKONAŁE OŚWIETLENIE

PAKIET ŚWIATEŁ PREMIUM LED

Koncepcja oświetlenia LED w BISON została

Dla jeszcze lepszej widoczności dostępny jest

podniesiona do zupełnie nowego poziomu

pakiet oświetlenia LED. W porównaniu ze

skuteczności, aby zapewnić jeszcze lepsze

standardowym oświetleniem halogenowym

oświetlenie otoczenia pojazdu. Przednie lampy

zmniejsza zużycie energii o około 60% - dla

oświetlają

wydajności, która się opłaca.

dużą

odległość

i

posiadają

równomierny rozsył światła, co zapewnia
doskonałą widoczność.
Energooszczędna technologia LED zapewniająca optymalne oświetlenie

BISON X – INNOWACYJNE CECHY PARK

EATON SCHILDSTEUERUNG
PRZESUWNY I OBROTOWY FOTEL

PERFEKCYJNE NOŻE BOCZNE

Unikalny dla PRINOTH i zupełnie nowy w
BISON X przesuwny i obrotowy fotel, który
przesuwa się na boki. Operator może
zmienić pozycję środkowego usytuowania
fotela na lewostronną pozycję w zależności
od prefe-rencji i wymagań operatora.

Opcja noży bocznych mocowanych do
pługa jest doskonałym dodatkiem
podczas pracy przy budowie konstrukcji śnieżnych. Można je także zamocować z tyłu pługa, gdy nie są używane.

UNIKATOWE DOŚWIADCZENIE
BISON X

DOSKONAŁY KSZTAŁT

PRECYZYJNA PRACA

WIDOK 360°

RUCHOMOŚĆ PŁUGA

Dzięki nowym funkcjom BISON X wprowadza

Wysoko wydajny pług PARK posiada specjalnie

Nowa metoda obróbki powierzchni o właści-

Dzięki unikalnej technologii przesuwnego i

Ruchomość pługa i nożyc bocznych pozwala

zupełnie nowy wymiar do snowparków

opracowany kształt i układ zębów, które

wościach antyadhezyjnych zapobiega przywie-

obrotowego fotela operator po raz pierwszy

tworzyć

oferując wyjątkową wydajność, niezakłócony

wyczarowują idealne wykończenie śniegu.

raniu

ostrza

może wybierać pomiędzy środkowym, a lewo-

projektowania snowparku. Pług PARK może

śniegu

do

pługa.

Boczne

wyrafinowane

kształty

podczas

widok oraz wyjątkowo wygodną kabinę

Pług został zaprojektowany tak, aby osiągnąć

pomagają operatorom wykonywać precyzyjne

stronnym usytuowaniem fotela. Fotel można

pracować w zakresie roboczym 128°, a frez w

operatora. Ten niekwestionowany mistrz,

optymalne rezultaty, nawet podczas jazdy

prace, dzięki czemu z łatwością tworzą ostre

regulować o maksymalnie 500 mm. Dwa

166°. Za pomocą joysticka operatorzy mogą

opracowany we współpracy z wiodącymi

wstecz, a zatem może znacznie skrócić czas

krawędzie. Jeśli nie są potrzebne, można je

pedały gazu gwarantują wydajność i komfort

łatwo konstruować i utrzymywać idealne trasy.

twórcami snowparków, łączy innowacyjne

pracy. Boczne noże zapewniają precyzyjne

łatwo zdemontować i przechowywać podczas

obsługi. Napięte mięśnie szyji to przeszłość:

BISON

formowanie przeszkód pozostawiając wyraźne,

pracy pojazdu w urządzeniu transportowym.

fotel obraca się o 15° w każdą stronę, zape-

zmniejszonymi kosztami konserwacji i niskim

wniając szeroki widok ze wszystkich stron.

zużyciem paliwa.

funkcje

ze

scen

freestyle

i

konstrukcji

snowparków, zapewniając doskonałe efekty
stylizacji końcowych.

czyste krawędzie.

X

łączy

wysoką

wydajność

ze

BISON – FUNKCJE

ZAWIESIE PRZEDNIE
Geometryczny kształt ramy zawiesia
przedniego umożliwia optymalny
zakres ruchu pługa.

PERFEKCYJNE STEROWANIE

TRYB FREZOWANIA

Stery pozwalają zachować pewny
chwyt. Wygodne procedury pracy i
pełna
kontrola
nad
pojazdem
gwarantują przyjemne i bezpieczne
warunki pracy.

Dzięki BISON wstępny wybór trybu
frezowania (docisk, pozycja pływająca,
oporowanie) może odbywać się nawet
przy podniesionym frezie.

FUNKCJE
SYSTEM KONTROLI CAN BUS

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI SILNIKA

CERTYFIKOWANE BEZPIECZEŃSTWO
DLA OPERATORA

WSZYSTKO NA TEMAT NIEZAWODNOŚCI

SZCZEGÓŁY DIAGNOSTYCZNE NA
WYŚWIETLACZU

Nowa technologia magistrali CAN łączy

Tempomat i funkcja ręcznej przepustnicy

BISON posiada certyfikat ROPS zgodnie z

Projekt pojazdu stanowi równowagę między

Wyświetlacz informuje operatora o wszelkich

wszystkie urządzenia sterujące w pojeździe w

pozwalają

normą

przypadku

niezawodnością, a najniższą możliwą masą.

możliwych usterkach i podaje instrukcje

celu wydajnej i niezawodnej diagnostyki

prędkość obrotową silnika oraz kontrolować

przewrócenia się kabina operatora zapobiega

Obciążenia występujące podczas pracy zostały

podczas testu rozruchu. Ułatwia rozwiązy-

błędów. Usterki można rozwiązać szybko i

prędkość i zachowanie pojazdu za pomocą

nadmiernemu odkształceniu i obrażeniom

zasymulowane przy użyciu metody elementów

wanie problemów i zapewnia ukierunkowane

bezproblemowo.

dźwigni

operatora i pasażerów.

skończonych

naprawianie usterki.

operatorowi

sterujących.

W

ustawić

razie

żądaną

potrzeby

DIN

EN

15059.

W

(FEM)

w

celu

osiągnięcia

ustawienia domyślne można zmienić w

optymalnej mocy w stosunku do masy i

dowolnym momencie za pomocą pedału

niezawodności.

nożnego.

BISON – PERFEKCYJNIE PRZYGOTOWANY NA PRZYSZŁOŚĆ

SNOW HOW
WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIA

FLEET MANAGEMENT

w czasie rzeczywistym dokładną głębokość

JEDNA PLATFORMA DLA WSZYSTKICH
DANYCH

SNOW HOW firmy PRINOTH składa się z

Oprogramowanie FLEET MANAGEMENT opraco-

Wszystkie dane są przesyłane w czasie rzeczywistym

We współpracy z Leica Geosystems PRINOTH

śniegu i profil gruntu. Dlatego podczas

Informacje z obu modułów SNOW HOW

modułów FLEET MANAGEMENT i SNOW

wane przez PRINOTH jest nieocenione w zarzą-

i wyświetlane w oprogramo-waniu PRINOTH SNOW

oferuje system satelitarny, który pozwala

przygotowań może natychmiast polegać na

można pozyskać za pomocą jednego interfejsu

MEASUREMENT. Jest to oprogramowanie do

dzaniu stokami i flotą pojazdów. Precyzyjne

HOW. Po skonfigurowaniu klient nie musi

uzyskać najdokładniejszy pomiar i wizualizację

danych analizowanych w czasie rzeczywistym

użytkownika. Przełączanie między różnymi

SNOW MEASUREMENT

zapewnia

gromadzenie danych i dokładne monitorowanie

instalować lokalnego serwera ani zapisywać i

głębokości śniegu. Oparty na renomowanym

z anten GPS i czujników kątowych. Oznacza to

programami nie jest już konieczne, co

sprawdzone korzyści dla terenów narciarskich

pozwalają na optymalizację przepływu pracy i

przesyłać danych, co oznacza, że może całkowicie

systemie iCON Alpine firmy Leica, specjalne

optymalizację

od

zapewnia ciągły przepływ pracy. Co więcej,

na całym świecie. Moduły te, opracowane we

efektywne planowanie tras, a tym samym na

skoncentrować się na zarządzaniu swoją flotą.

oprogramowanie zostało dostosowane do

produkcji,

po

informacje o danych na temat opadów śniegu

współpracy z naszymi partnerami i klientami,

oszczędność zasobów i kosztów oraz zwiększe-

Dodatkowy bonus: skutery śnieżne, quady i inne

warunków śnieżnych. Model 3D krajobrazu bez

przygotowanie.

śniegu

są również dostępne za pomocą jednego

oferują najnowocześniejszą technologię, która

nie wydajności. Efektywne zarządzanie wymaga

pojazdy można również wyposażyć w oprogramo-

śniegu jest podstawą do dokładnego pomiaru

PRINOTH może być stosowany na stokach,

kliknięcia. Zarządzający mogą teraz łatwo

zapewnia precyzyjne i kompleksowe wartości

odpowiednich informacji: stanu pojazdu, czasu

wanie do zarządzania flotą. Oznacza to, że cała flota

głębokości śniegu z dokładnością do jednego

snowparkach i skoczniach narciarskich. System

monitorować

w celu zwiększenia wydajności.

pracy, pozycji, prędkości, danych silnika i

pojazdów w ośrodku narciarskim może być

centymetra. Operator może zobaczyć na

można zainstalować na każdym typie ratraka,

pośrednictwem platformy SNOW HOW firmy

pojazdu, a także stanu windy, freza i oświetlenia.

monitorowana, zarządzana i optymalizowana.

monitorze zainstalowanym w kabinie ratraka

niezależnie od producenta.

PRINOTH.

analizy

i

konsultacji,

które

zarządzania

przez

śniegiem

dystrybucję,

System

pomiaru

aż

wszystkie

prace

za

DANE TECHNICZNE BISON I BISON X
WYMIARY I WAGA

FUNKCJE STANDARDOWE

Całkowita długość ratraka
Całkowita długość maszyny z osprzętem
Całkowita wysokość ratraka bez windy
Szerokość robocza
Rozmiar transportowy (długość/szerokość/wysokość)
Pług z otwartymi skrzydłami bocznymi (Standard)
Pług z otwartymi skrzydłami bocznymi (Park)
Pług z zamkniętymi skrzydłami bocznymi (Standard)
Pług z zamkniętymi skrzydłami bocznymi (Park)
Frez z uniesionymi klapami bocznymi
Frez z opuszczonymi klapami bocznymi
Waga ratraka z osprzętem z aluminiowymi gąsienicami,
pługiem i frezem

WYDAJNOŚĆ

KABINA
21 km/h
wokół własnej osi
1,000 kg

SILNIK
Model
Caterpillar C9.3
Moc wyjściowa (ECE) 298 kW /406 PS @ 1,700 rpm
1,726 Nm @ 1,400 rpm
9.3 l
6 cylindrowy, rzędowy
bezpośredni wtrysk, Common Rail
Emisja spalin
Stage IV/Tier 4 final
SCR + DPF
266 l
27 l

107 cm

3

SYSTEM ELEKTRYCZNY
			

24 VDC
24 VDC
28 VDC/250 A
2x 12 VDC/135 Ah
1,000 A (EN)

Fotel operatora (Standard)
RECARO centralnie
usytuowany z zawieszeniem
pneumatycznym i regulacją wysokości
Fotel pasażera (Standard)
1 siedzenie pasażera
skrzynka narzędziowa
Fotel operatora (Park)
regulowany elektrycznie
przesuwny i obrotowy
z zawieszeniem pneumatycznym
i regulowaną wysokością
Fotel pasażera (Park)
Fotel instruktora
Cechy wnętrza
8.4" kolorowy wyświetlacz
Stery
PRINOTH multifunkcyjny joystick
przyciemniany szyberdach
Elektrycznie podgrz. szyby przednie, boczne i tylne
Lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane
Podgrzewanie wycieraczek przednich
odtwarzacz CD, MP3, złącze USB
(MP3, WMA), Bluetooth
Zestaw głośnomówiący
Wejście AUX na przednim panelu,
DAB, DAB+, DMB, RDS
Sprzęt radiowy
Automatyczna kontrola ogrzewania
Elektro-hydraulicznie wychylana kabina operatora
certyfikat ROPS zgodny z EN15059

OŚWIETLENIE
4 halogenowe światła robocze z przodu
2 światła długi/krótkie
2 światła kierunkowe i pozycyjne
2 światła kierunkowe
4 halogenowe światła robocze z tyłu
2 światła LED na lusterkach bocznych
Park: kompletny pakiet świateł LED

2,293

5,674
4,625

PARK
open/closed

5,835
8,848

5,100
6,200
6,504

4,358

3,554

2,440

4,216

5,360
4,510

4,035

STANDARD
open/closed

5,835 mm
8,848 mm
3,008 mm
4,216 mm
5,835 mm/2,440 mm/2,990 mm
5,360 mm
5,674 mm
4,510 mm
4.625 mm
5,100 mm
6,200 mm
od 9,894 kg

Hydrauliczne napinanie gąsienic
Regulacja docisku
Cruise Control & przepustnica
Diagnostyka pokładowa
Indywidualne profile operatorów
Alarm cofania
ECS (Electronic Climate System)
Podgrzewanie silnika
Platforma ładunkowa
Centralny zamek

FUNKCJE PARK
Inklinometr
Taśma miernicza
Udoskonalony zakres ruchu pługa i freza
Noże boczne dla pługa PARK

OPCJE
Pełne oświetlenie LED
Gąsienice stalowe
Dodatkowy alarm pomocniczy
Fleet Management
Snow Measurement
Przednia hydraulika
Brushguard
PRINOTH dywan
Kosz ładunkowy przedni
Narzędzia do kształtowania
Siedzenie instruktora
Fabryczne doładowanie Bio-oil
Kamera cofania w ratraku standard

AUTOMATYCZNA WINDA
Siła uciągu
Maksymalna długość liny
Średnica liny
Siła zrywająca
AUTOMATIC Wincontrol

44,1 kN/ 4.5 t
1,200 m
11 mm
150 kN
auto/eco/manual

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
NORDIC LINER z automatycznym kątem
kompensacji z lub bez frezów śladów
Zestaw do szlaków dla skuterów śnieżnych
PRINOTH zastrzega sobie możliwości zmian w
trakcie postępu technologicznego.

www.prinoth.com
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